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Uporaba Jezusovega imena 
Spregovoril je Janez in mu rekel: »Učenik, nekoga, ki ne 
hodi z nami, smo videli, da je v tvojem imenu izganjal 
duhove, pa smo mu branili.« Jezus je rekel: »Ne branite 
mu; zakaj nihče ne more storiti čudeža in takoj nato hudo 
govoriti o meni.  Kdor namreč ni zoper nas, je za nas.  
Zakaj kdor koli vam dá piti čašo vode zaradi tega, ker ste 
Kristusovi, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega 
plačila. In kdor koli pohujša katerega teh malih, ki verujejo vame, bi mu bilo bolje 
obesiti mlinski kamen na vrat in ga vreči v morje. 
In ako te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj; bolje je zate, da brez roke prideš v življenje, 
kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v pekel, v neugasljivi ogenj. In ako te tvoja noga 
pohujšuje, jo odsekaj; bolje je zate, da prideš v življenje kruljav, kakor da bi imel obe 
nogi, pa bi bil vržen v pekel. In ako te tvoje oko pohujšuje, ga izderi; bolje je zate, da 
prideš z enim očesom v božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v 
pekel, kjer njih črv ne umrje in ogenj ne ugasne.  

Markov evangelij 9,38-43.45.47-48 

Slomškova nedelja,  27. september 2015: »Zvestoba je mati sreče«. Osrednja 
slovesnost bo v župniji bl. Antona Martina Slomška v Celju. Ob 15. uri bo 
molitvena ura in nato ob 16. uri somaševanje škofov in duhovnikov.  

Frančišek Asiški, 4. oktober – Prihodnjo nedeljo bomo 
Frančiškovi bratje in sestre obhajali praznik našega 
ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega.  

V soboto, 3. oktobra bomo po večerni maši obhajali 
tranzitus, spomin na Frančiškov prehod v večnost. 
Pri sveti maši bodo naredili zaobljube novi člani 
Frančiškovega svetnega reda. 

Prvi četrtek, petek in sobota v mesecu - Vabljeni k molitvi za nove duhovne 
poklice in svetost duhovnikov, k spovedi, češčenju Jezusovega srca. 

Rožnovenska pobožnost  - Mesec oktober je mesec rožnovenske pobožnosti. 
V molitev rožnega venca bomo vključili velike potrebe našega časa: versko in 
moralno prenovo našega naroda ter veliko potrebo po duhovniških in 
redovniških poklicih. Vabljeni tudi k skupni molitvi, v cerkvi pol ure pred 
jutranjo in večerno mašo. 

Vabilo: Na Teharjah bo v sredo, 30. 9. ob 19. uri predavanje dr. Igorja 

Bahovca z naslovom: »Dialog v službi sprave: od družine do naroda«.  

Sveta maša za pomorjene na Teharjah ali od tam odpeljane v smrt bo 
prihodnjo nedeljo, 4. 10. ob 11. uri. Sveto mašo bo vodil celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek.  
»Hodimo in molimo za mir in spravo": Pohod od železniške postaje Celje do 
grobišča: začetek ob 9. uri. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. september 
26. nedelja med letom, 

Slomškova nedelja 
Vincencij Pavelski, ustan. lazar. 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  †† Viktor, Bogomir in starši Kunc  
1800   †† Jože in Marija Pristovšek 
1100   Tremerje: † Anica Kragolnik 

PONEDELJEK, 28. september 
Venčeslav, mučenec 

     800  ni namena 
1800   za duše v vicah 

TOREK, 29. september 
Mihael, Gabrijel in Rafael 

     800  ni namena 
1800   po namenu 

SREDA, 30. september 
Hieromin, duh., c. uč. 

     800  za duše v vicah 
1800   † Teodor Uranič 

ČETRTEK, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, c. uč. 

     800  ni namena 
1800  †† Franc Dečko, Anton ter †† Vodeb 

PETEK, 2. oktober 
Angeli varuhi 

     800  ni namena 
1800   † p. Marijan Šef 

SOBOTA, 3. oktober 
Frančišek Borgia, redovnik 

     800  ni namena 
1800   za Frančiškov svetni red 

NEDELJA, 4. oktober 

27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja  

Frančišek Asiški, red. ustan. 

     800  † Boris Veber 
   930  † Franc Loger 
1800   †† Katarina in Lenart Šuligoj  
                ter Jože Lončar 

1100   Tremerje: †† Jože Bezgovšek  
                                   in Franc Ojstršek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 

 


